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ANEŢKA ČESKÁ

Vlastivěda 4. ročník



ANEŢKA -
dcera krále 
Přemysla 
Otakara I.

• trápil ji osud chudých, 
nemocných a 
opuštěných lidí

• rozhodla se využít 
veškerý svůj majetek k 
pomoci druhým

• nevdala se



• stala se jeptiškou
• založila v Praze 

mužský a ženský 
klášter se špitálem

• klášter - církevní 
středisko vzdělanosti 
a kultury - žili zde 
mniši a jeptišky, 
modlili se, pracovali, 
opisovaly se zde 
ručně knihy a 
barevně zdobily

ZALOŢILA KLÁŠTER 



KLÁŠTER SE ŠPITÁLEM

• špitály sloužily jako 
nemocnice a útulky pro 
lidi, kteří neměli kam 
hlavu složit

• pro tyto lidi byl život 
zvláště ve středověkých 
městech velmi těžký

• Anežka jim věnovala 
všechny své síly i 
majetek



SVATÁ 
ANEŢKA 

• její obětavost a 
milosrdenství 
zůstalo trvale v 
paměti lidí

• po smrti byla za své 
dobrodiní 
prohlášena svatou



ZAJÍMAVOSTI:

• socha sv.Anežky stojí u 
sousoší sv.Václava na 
Václavském náměstí 

• v Praze na Františku stojí 
klášter, který Anežka založila

• na papírové 50Kč bankovce 
je vyobrazení Anežky

12min video ČT Sv.Anežka
3 min video Svatá Anežka

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/207562211000006-svetci-a-svedci/
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10177109865-dejiny-udatneho-ceskeho-naroda/208552116230028-svata-anezka/video/


Umíš odpovědět na otázky o sv.Aneţce ?

špitál chudým 
nemocným

Přemyslovců



ANEŢKA ČESKÁ

- dcera krále _________________
- nevdala se a stala se jeptiškou
- svůj ______ použila k pomoci druhým
- rozhodla se pomáhat _______ a ________
- založila mužský a ženský ______ se špitálem
- ____ - nemocnice a útulek pro lidi bez domova
- za milosrdenství a obětavost prohlášena _____

DÚ: doplňovačka



ANEŢKA ČESKÁ

- dcera krále Přemysla Otakara I.
- nevdala se a stala se jeptiškou
- svůj majetek použila k pomoci druhým
- rozhodla se pomáhat chudým a nemocným
- založila mužský a ženský klášter se špitálem
- špitál - nemocnice a útulek pro lidi bez domova
- za milosrdenství a obětavost prohlášena svatou

DÚ: doplňovačka



Místo v Praze, kde Anežka založila klášter _____________________

1. Staré knihy zaznamenávající dějiny 

2. Kamenná sídla Přemyslovců králů

3. Říše, ze které přišel kupec Sámo

4. Dřevěná opevněná sídla Přemysl. knížat 

5. Anežka byla po smrti prohlášena za 

6. Anežka byla dcera Přemysla Otakara 

7. Budovy, které kdysi sloužily jako nemocnice

8. Stavební sloh, který se začal rozvíjet u nás ve 13.st.

9. Církevní budovy, kde se přepisovaly knihy

10. Vladařský titul otce Anežky 

11. Svůj majetek využila Anežka k pomoci lidem 

*

Zpět na poslední zobrazenou stranu


